
Somlójenő Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

8478 Somlójenő, Petőfi u. 99.

Szám: Svh/61-1/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:          Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február 12-én 
16.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő- testületi üléséről.

 Az ülés helye: Kultúrház kisterme Somlójenő

 Jelen vannak:

a.) Képviselőtestület tagjai:

                  Nemes Ferencné              polgármester

                  Fekete András Gáborné        alpolgármester

      Belléncs Károly                  települési képviselő

                  Schédl Emil                             települési képviselő

b.) Távolmaradását jelezte:

      Kapcsos Attiláné települési képviselő

c.)Tanácskozási joggal résztvevő:

                       Szlottáné Turi Edina                            jegyző

Dürgő Ágnes  pü-i főelőadó  

d.) Meghívottak:

Deés Anikó                                         jegyzőkönyvvezető

 

Az ülésen a lakosság részéről érdeklődő nem jelent meg.

Nemes  Ferencné  polgármester  köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  az  ülésen  a
képviselő-testület 4 tagja megjelent, tehát az ülés határozatképes, majd az ülést megnyitotta.

A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért,
kézfenntartással jelezze.

Somlójenő Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi napirendet fogadja el:

1./ A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal  fenntartásához hozzájárulás

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

2./ Somlójenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester



3./  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet 
megalkotására kért határidő hosszabbítás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

4./ Falugondnok részére ruhapénz megállapítása és munkaruha szabályzat megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

5./ A települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó:  Nemes Ferencné polgármester

6./ Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

7./ Védőnő beszámolója
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

8./ Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. A Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal  fenntartásához hozzájárulás   
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri, aki
egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Schédl Emil települési képviselő: Elmondja, hogy erről már korábban volt szó. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  fenntartásához  hozzájárulásáról  az  alábbi
határozatot hozta:

7/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat

1.  Somlójenő  Község  Önkormányzatának
képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a
Somlóvásárhelyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal
2015.  évi  működéséhez  2014.  január  1-jei
lakosságszám arányosan hozzájárul.
2.  A hozzájárulás  összege 495.000 Ft/év 330 fő
lakossal  számolva,  amelyet  tárgyév június  30-ig
átutal a  Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati
Hivatal számlájára.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester 

2



2./Somlójenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete 
Előadó: Nemes Ferencné polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a 2015. évi költségvetés tervezete elkészült, ismerteti a
tervezetet. Kéri, akinek kérdése van az tegye fel.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, aki elfogadja a 2015 évi költségvetést, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
Somlójenő Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotta:

1/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet 
megalkotására kért határidő hosszabbítás
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a határidő hosszabbítás ismételten meg kell kérni a
Kormányhivataltól. Kéri, aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet megalkotására kért határidő
hosszabbításáról az alábbi határozatot hozta:

8/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat

1./  Somlójenő  Község  Önkormányzatának  képviselő-
testülete   azzal  a  kéréssel  fordul  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalhoz, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatást  érintő  helyi  rendelet  megalkotására
biztosított  határidőt  30  nappal  szíveskedjen
meghosszabbítani.
2./ Indokolás: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz
összegyűjtésére,  elszállítására  és  elhelyezésre  irányuló
közszolgáltatásról  szóló  –  önkormányzati  rendelet-
tervezethez  véleményezését  még  nem  küldte  meg,  és
addig az önkormányzat a rendeletet megalkotni nem tudja.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy ezen kérést
a  Kormányhivatallal  történő  kapcsolattartást  szolgáló
elektronikus felületen továbbítsa.

Felelős:  jegyző
Határidő: 2015. február 12.
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4./ Falugondnok részére ruhapénz megállapítása és munkaruha szabályzat megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Továbbképzési terv:

Nemes  Ferencné  polgármester: Elmondja, hogy Lukács Attila falugondnok 2014.09.09. től 2020.
09.08- ig 60 pontot kell teljesíteni továbbképzés keretében. 2015. évben kell mennie a falugondnoki képzésre,
így ebben az évben nem kerülne más képzésen való részvétel részére előírásra. 

Szlottáné Turi Edina jegyző: Ez egy kötelező képzés lenne ebben az évben, amit a falugondnoki álláshoz
kell megszereznie. 

Nemes Ferencné polgármester: Lukács Attila a jövő évtől gyűjtené a kredit pontokat. Kéri, aki elfogadja a
B verziót, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
falugondnoki továbbképzésről az alábbi határozatot hozta:

9/2015. (II.12.) Kt. sz. Határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
falugondnoki  szolgálat  2015.  évi  továbbképzési  tervét  a  „B”
pont szerint  jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei
Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatalát,  valamint  a
falugondnokot tájékoztassa. 

(A továbbképzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos

Munkaruha szabályzat:

Nemes Ferencné polgármester: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól és működésének feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (11) bekezdése

szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát

kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg. A munkaruha juttatás a

költségvetési rendeletben a falugondnoki szolgálat szakfeladat dologi kiadások  terhére állapítható

meg. A költségvetési rendeletbe be lett tervezve a falugondnok munkaruhája 20.000 Ft-tal. Kéri,

hogy aki a falugondnok munkaruha juttatási szabályzatát elfogadja, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
falugondnok munkaruha juttatási szabályzatáról az alábbi határozatot hozta:
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10/2015.(II.12.) Kt. sz. határozat

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
falugondnokra  vonatkozó  munkaruha  juttatási  szabályzatot
jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

(A munkaruha szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos

5./ A települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy Somlójenő Község Önkormányzata nem szabályozta a
települési ingatlanok és a közterületek tisztántartását. 50 nap áll rendelkezésre a rendelet megalkotására,
amely március 2-án jár le. Ismerteti a rendelet tervezetet.  Kéri, aki egyetért a  települési ingatlanok és a
közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásával, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
törvényességi felhívásról az alábbi határozatot hozta:

11/2015. (II.12.) Kt. sz. határozat

1.Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Veszprém Megyei  Kormányhivatal  törvényességi  felhívását
megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.
2.  A felhívás  a  mulasztásos  törvénysértés  megszüntetésére
irányult a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 88. § (4)
bekezdés c) pontja alapján.
3.  A  Képviselő-testület  kötelezettséget  vállal,  hogy  a
rendeletet a megadott határidőig megalkotja.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. március 11.

Somlójenő  Község  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  4  igen  szavazattal  –  egyhangúlag  – a
települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotásáról  az alábbi rendeletet
alkotta:

2/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
a települési ingatlanok és a közterületek tisztántartásáról 

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

6./ Szociális rendelet megalkotása
Előadó: Nemes Ferencné polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester: Elmondja, hogy a szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős
mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba, az
ügyek egy része a járási hivatalhoz kerül át. Az önkormányzat települési támogatást és rendkívüli települési
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támogatást szabályozná. 

Szlottáné Turi Edina jegyző:  Tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy a lakásfenntartási támogatást az
önkormányzat települési támogatásként biztosítaná a rendelet- tervezet szerinti összegben. 

Nemes Ferencné polgármester:  Ezt az összeget visszaigényelheti az önkormányzat.  Kéri, aki elfogadja
rendeletet, az kézfenntartással szavazzon. 

Somlójenő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 4 igen szavazattal – egyhangúlag – a szociális
rendelet megalkotásáról az alábbi rendeletet alkotta:

3/2015. ( II. 16.) önkormányzati rendelete
szociális ellátások szabályozásáról

 ( Rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

7./ Védőnő beszámolója

Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nemes Ferencné polgármester:  Ismerteti a védőnői beszámolót. Az óvodáztatással kapcsolatos

problélmák megszüntek. Kéri, akinek kérdése van az tegye fel.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Nemes Ferencné polgármester: Kéri, hogy aki egyetért, az kézfenntartással szavazzon.

Somlójenő  Község Önkormányzat  Képviselő- testülete 4 igen szavazattal  – egyhangúlag – a védőnő
beszámolójáról az alábbi határozatot hozta:

12/2015. (II. 12.) Kt. sz. Határozat

Somlóvásárhely  Község  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete úgy dönt,  hogy a  védőnői éves szöveges jelentést
2014. évre vonatkozóan elfogadja.

(a beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8./Vegyes ügyek
Előadó: Nemes Ferencné polgármester

Közösséget érintő események

Nemes  Ferencné  polgármester:  Elmondja,  hogy  temető  ügyében  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivataltól  szemlén vettek részt,  elfogadták kerítés helyett  a fasort,  illetve rendben
találtak  mindent.  A falugondnoki  autóbusszal  a  betegszállítás  hétfő  és  csütörtök  napokra
korlátozódott. A Start programban március 01-től 5 fő kerülhet alkalmazásra. Tájékoztatja a
képviselő-  testületet,  hogy  az  előző  hónapban  nem  került  önkormányzati  segély
megállapításra. 
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő- testület nyílt ülését 16.50 órakor
bezárta. 

Kmf.

  

 

                        Nemes Ferencné                                 Szlottáné Turi Edina

                        polgármester                                                 jegyző
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